
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتـــرح مشـــروع 
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 وزارة الصحة الفلسطینیة

العامة للتعاون الدوليدارة اإل  
 

E-Mail :icd@moh.gov.ps 
Tel : 00970 8 2826934 
Fax : 00970 8 2826325 

 بالمستھلكات الطبیة لمستشفیات ومراكز الرعایة األولیةدعم جھوزیة ا
 غزة قطاع-الصحةفي وزارة 



   State of Palestinian  دولــــة فلــــــسطین  

 Ministry of Health  وزارة الصحة 

 International Cooperation Department  العامة للتعاون الدولياإلدارة 

 

 042/2020 رقم المشروع 
التار�خ:  

   
2020/11/10 

 اسم المشروع
بالمستھلكات   لمستشفیات ومراكز الرعایة األولیةدعم جھوزیة ا

 في وزارة الصحة  الطبیة
 الصحي  القطاع 

 المشروع: نوع 
 
        طارئ  □                                        االسترات�ج�ة ضمن الخطة ■

                                                                                           

 مجال المشروع 
  ■    خدمات عالج�ة□         تدر�ب وابتعاث□       أجهزة ومعدات □    ترم�م      □نشاءات          إ□ 

 مستهلكات طب�ة

 دوالر أمر�كي فقط). مائة الف( USD 72,500 تكلفة المشروع
مدة التنفیذ  

 �األشهر

 شهور5

 المستفیدین 
 ملیون نسمة  2 ما یز�د عددهم سكان قطاع غزة 

 الجهة المستفیدة 
 وزارة الصحة 

 ملخص المشروع

 المستھلكات الطبیة قطاع غزة ببعض  -المشروع عبارة عن تزوید مراكز الرعایة األولیة والمستشفیات في وزارة الصحة
قطاع   –تقدیم خدمات العالج والتشخیص للمرضى في وزارة الصحة للمساھمة في دوالر امریكي،  72,500بتكلفة تقدیریة 

لتشغیلیة األساسیة لتقدیم الخدمات الصحیة األولیة والثانویة للمرضى في  الطبیة أحد أھم المكونات ا  تالمستھلكا  تعتبر  غزة.
األصناف الصفریة   بلغ عددكما      ملیون دوالر،  7لمستھلكات الطبیة  ل . حیث تقدر التكلفة اإلجمالیة لالحتیاج السنوي  الوزارة

شھور، مما بلغت نسبة العجز   3صنف یكفي رصیده لمدة تقل عن    54صنفا باإلضافة الى    266ما یقارب    للمھمات الطبیة
فإنا نسعى من خالل ھذا المشروع إلى     .)2020(التقریر الشھري اكتوبر% من اصنافھا31في المھمات الطبیة ما یقارب  

األصناف التي تستخدم بشكل یومي    لسد النقص الحاد في بعض  المستلزمات والمستھلكات الطبیةبعض  المساھمة في توفیر  
 الكثیر من االمراض للحفاظ على حیاة المرضى ومنع حدوث المضاعفات لھم.  وتشخیص لعالج

 مبررات المشروع

 

ازدیاد عدد المرضى خصوصا االمراض المزمنة وامراض الكلى المترددین على مراكز الرعایة الصحیة والمستشفیات  •
 قطاع غزة  –في وزارة الصحة 

حتى نھایة شھر منھا    الصفریة  أصنافحیث بلغ عدد  الضروریة للمرضى،    المھمات الطبیةفي  والمتكرر    النقص الحاد •
 %.31ي اللترتفع نسبة العجز المستھلكات الطبیة صنفاً من  266ما یقارب 2020اكتوبر 

المستلزمات  رة الوزارة على توفیر ھذه  الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات مما یترتب على ذلك عدم قد •
 الطبیة.

 أهداف المشروع 

 الهدف العام 
 .في مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة  تقدیم الخدمات الصحیة للمرضى استمراریة

 األهداف الخاصة 
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 ص وتقدیم الخدمة الصحیة للمرضى في مرافق وزارة الصحة.توفیر االحتیاجات الخاصة من المھمات الطبیة لتشخی •
 سواء صحیا واقتصادیا للوصول الى وضع صحى افضل.مرضى  للمعاناة  مستوى المن   تخفیف •
 .بعض المستلزمات الطبیةعدم توفر   المحولة للعالج بالخارج بسببتقلیص الحاالت المرضیة  •
كز الصحیة في اللمرضى والمراجعین المترددین على المر المقدمة  تحسین جودة الخدمات الصحیة والتشخیصیة •

 . وزارة الصحة

الموازنة التقدیر�ة 
 للمشروع 

 �الدوالرالتكلفة التقدیر�ة   عدد األصناف المطلو�ة البند  الرقم

 72,500 9 مستهلكات ومستلزمات طب�ة  .1
 $ 72,500 المبلغ االجمالي 

 

مراحل تنفیذ 
المشروع (جدول 

 الزمني) 

 

 

 المدة الزمن�ة �األشهر  المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر 
             التنفیذ 
             االغالق

 

 المتوقعةالنتائج 

 
في مستشفیات ومراكز الرعایة األولیة في   مساعدة في تشخیص وعالج المرضىلل مستھلكات طبیة متاحة ومتوفرة  •

 وزارة الصحة. 
للمرضى والمراجعین المترددین على المركز الصحیة في  المقدمة  جودة الخدمات الصحیة والتشخیصیةفي ن تحس •

 وزارة الصحة 
 

 .2020$ حسب شھر نوفمبر  72,500قائمة اصناف من المھمات الطبیة المطلوبة في وزارة الصحة بقیمة  المرفقات 
 

 االعداد
  

 د. حمزة عبد الجواد            إشراف                                                                         ا. ر�م أحمد عبد الهادي    

 جهات االتصال 

 د. عبد اللط�ف الحاج         االسم:

 عام التعاون الدولي مدیر  المسمى الوظ�في: 
 icd@moh.gov.ps اإل�میل: 

 2826325 8 00970 الهاتف مع �ود الدولة 
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 $   72,500قائمة اصناف من املهمات الطبية املطلوبة يف وزارة الصحة بقيمة 

 .2020حسب شهر نوفمرب   

السعر المعتمد   الكمیة  الوحدة  الصنف  الرقم 
 بالش�كل 

السعر االجما�ي  
 بالش�كل 

1 COMPLETE  FLEXIBLE BREATHING SYSTEM 
TUBING SET, LENGTH 1.6 MT WITH WATER TRAP  
-REF- NO-2000  (ADULT) 

SET 1500 13.6 20400 

2 COMPLETE 8.5MM FLEXIBLE BREATHING SYSTEM 
TUBING SET LENGTH 1.6 MT HUMIDIFICATION 
LIMB 0.4MM TEMPERATURE PROBE SIZE 7.6MM 
WITH WATER TRAP  AND ADAPTOR CLAMPS 
PEDIATRIC.  CODE NO.4506 

SET 400 55 22000 

3 FLOW REGULATOR PRECISION FLOW CONTROL 
DEVICE INLINE FOR GRAVITY INFUSION  WITH 
INFUSION LINE  AND LEUR LOCK CAP 

PIECE 4100 2.01 8241 

4 GLOVE LATEX NONSTERILE  DISPOSABLE  (ALL 
SIZES ) 

PIECE 500000 0.082 41000 

5 DISPOSABLE GOWNS CLEAN ( MADE OF PP OR PR 
AND WEIGHT NOT LESS THAN 60GM/METER 
SEQUERE 

PIECE 15000 1.02 15300 

6 OVERALL PROTECTION GOWN FOR MEDICAL 
TEAM ( Personal gown made from non  tranmitant 
fabric material from head to ankle,  with elastic 
wrist and ankles, with additional cover shoes made 
from the same material )  

pcs 15000 8 120000 

7 Face shield made from plastic or other 
transparent material designed to be worn like a 
visor   with a band that goes around the top of  
head. 

pcs 10000 2.7 27000 

8 HIGH CONCENTRATION NON- rebreather 
oxygen mask with safety vent, 2 liters reservoir 
bag, 2 meter (7 ft)tubing adult 

pcs 2000 5 10000 

9 HIGH CONCENTRATION NON- rebreather 
oxygen mask with safety vent, 2 liters reservoir 
bag, 2 meter (7 ft)tubing PEDIATRIC 

pcs 152 4.5 684 

Total Cost ($) NIS 264625 

$ 72,500 

 


